
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka  Lenka Šudová 9. C  23. 3. – 27. 3. 2020 

PŘEHLED 

Milé žákyně, milí žáci, velmi na vás myslím a doufám, že se vám dařilo v uplynulém 
týdnu  plnit zadané úkoly. Také tento týden pro vás vaši vyučující připravili náměty 

na opakování, procvičování, či samostatné práce. Nezapomínejte, že se učíte hlavně 

pro sebe.  

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Procvičování pravopisných a 

gramatických jevů. 

Literatura: věnujte se četbě knih 

dle vlastního výběru, brzy budete 

zpracovávat do čtenářských listů 

Slohová práce: Napište 

vypravování na téma: Můj nejhezčí 

školní zážitek. 

Práci pošlete do 3. 4. na můj email: 

(předmět sloh 9. C, uveď jméno) 

Učebnice: Český jazyk – strana 82/ 

cvičení 13, 15 – do školního sešitu 

Souhrnné opakování: 

   Příprava na přijímací zkoušky: 

 

   lensudova@gmail.com 

MATEMATIKA 
 Pondělí: 

 PS 2. díl str. 167 – TEST: Objem a  

povrch hranolu, válce 

 (Zkuste si vyřešit, příští týden pošlu 

správné řešení) 

Procvičování s okamžitým 

vyhodnocením: 

 Úterý – středa: 

 Učebnice str. 120-121/cv. 10-11:    

Rovnice + rovnice s neznámou ve 

jmenovateli 

 Čtvrtek – pátek: 

 Další doporučené online procvičování: 

(můžete si volit obtížnost) 

  

Převody jednotek – procvičování 

Cvičení 1 

Cvičení 2 

Cvičení 3 

Cvičení – umíme matematiku 

 Elementární algebra: Rovnice, úlohy 

s rovnicemi 

 Geometrie: Názvy a vlastnosti útvarů 

 

- příprava na přijímačky podle 

didaktických testů 

  

NĚMECKÝ 

JAZYK 

  Procvičování 3. pádu a dopravních   

prostředků (DATIV, sloveso fahren) 

  Procvičování předložek se 3. pádem  

                 (DATIV) 

Cvičení 1 

 

Cvičení 2 

Cvičení 3 

https://www.umimecesky.cz/
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura
http://www.opicimatika.cz/Prevody%20jednotek.html
http://www.opicimatika.cz/Krychle,%20kvadr.html
http://www.opicimatika.cz/Linearni%20rovnice.html
https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-9-trida#kc-100
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://www.statniprijimacky.cz/matematika/ctyrlete-obory
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_verkehrsmittel.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

  Procvičování minulého času      

(perfekta) 

 Samostatná práce – učit se  

průběžně minulý čas sloves  

 

  PS str. G3. 

PŘÍRODOPIS 
Vznik a vývoj života na Zemi 

 Zpracujete referát – téma:  

 Vybraný vyhynulý živočich 

Termín odevzdání: 5. 4. 2020 – 

prosím zaslat na 

email: j.ostenova@seznam.cz  

(v předmětu emailu napište své jméno 

a příjmení + referát Př) 

 

 Pokyny pro zpracování referátu: 

1. Název, jméno a příjmení 

2. Popis živočicha 

3. Čím se živí 

4. Období, kdy žil na Zemi 

5. Zajímavost 

6. Obrázek 

 Žádné dlouhé zkopírované texty, 

ideálně jednoduché a přehledné 

informace (třeba v bodech)! 

Pokud budete potřebovat poradit, 

napište mi email. 

FYZIKA Opakování z nižších ročníků fyziky: 

stavba atomu. 

Zápis ve formátu pdf je v příloze 01 

– Stavba atomu.pdf 

 

Video na adrese: youtube.com, 

název videa: „Nezkreslená věda – 

Co je atom“.  

Adresa pro komunikaci s 

vyučujícím: 

online.prace@email.cz 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

  
  Read the article and decide if the  

statements are true or false 

 

 Working with words, complete the 

table in your exercise book and the 

sentences below 

 SB p. 80, ex, 2/p.80  -   

 SB p. 81 ex. 3  

revision of the Present 

perfect : https://www.umimeanglicky

.cz/cviceni-present-perfect-tense 

ZEMĚPIS 

 

 

 

 

 Již dříve zaslaný "Pracovní list 

Pardubický kraj a Kraj Vysočina" 

zaslat vypracované do 28.3. 

na altmanova-

kamenka@seznam.cz (vypracované 

celé a správně = 1 za 50%, vše lze 

najít na internetu, takže to jistě 

zvládnete vyplnit a poslat 

Začít v učebnici na straně 75-

77  Olomoucký kraj - pracovní 

sešit s. 39 na první polovinu 

týdne 

Učebnice strana 78-80 a PS 

strana 40 Moravskoslezský 

kraj na druhou půlku týdne 

CHEMIE Opakování dříve probrané látky: 

deriváty uhlovodíků. 

Kdo ještě nezaslal zadanou 

prezentaci, urychleně zaslat. 

Nová látka fosilní paliva: 

Zápis ve formátu pdf je v příloze 02 

Fosilní paliva.pdf 

 

Video na adrese: youtube.com, 

název videa: „300 let fosilních paliv 

ve 300 vteřinách“. 

Pracovní list k procvičení – Fosilní 

paliva v příloze 03 Online učebnice:                   

www.e-chembook.eu 

Adresa pro komunikaci s 

vyučujícím: 

online.prace@email.cz 

mailto:j.ostenova@seznam.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-01_Stavba-atomu.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-01_Stavba-atomu.pdf
mailto:altmanova-kamenka@seznam.cz
mailto:altmanova-kamenka@seznam.cz
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-02_Fosilní-paliva.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-02_Fosilní-paliva.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-03_Pracovní-list-Chemie.pdf
https://www.kamenka-celakovice.cz/wp-content/uploads/2020/03/Příloha-03_Pracovní-list-Chemie.pdf
http://www.e-chembook.eu/
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

DĚJEPIS Přečíst text v učebnici na straně 

71-73: Vyvražďování Židů nacisty 

Podívat se na krátké video: 

 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pokračujte v přípravě na přijímací 

zkoušky. 

 Rozložte si práci rovnoměrně na celý 

týden 

 Dávejte na sebe pozor 

Jako přípravu na přijímací zkoušky 
doporučuji využít pořad v České televizi  

Sama škola v úterý a ve čtvrtek ve 14 

hodin na programu ČT 1.  

 

 

 

Lenka Šudová 

Třídní učitelka 9. C 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10006655/den-kdy-byl-vyzrazen-ukryt-anny-frankove-4-srpen

